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Досліджує питання  освіти різних категорій дорослого населення; законодавчого 
забезпечення освіти дорослих; підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими; 
екологічної освіти фахівців. Автор понад 300 публікацій в українських та зарубіжних 
виданнях. 
 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
У межах виконання наукового дослідження «Теорія і практика професіоналізації 

педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих» (2020-2022) здійснює дослідження 
індивідуальної теми  «Зарубіжний досвід професіоналізації педагогічного персоналу у сфері 
освіти дорослих». 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ  
 
Викладач навчальних дисциплін циклу вибіркових дисциплін підготовки здобувачів 

ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПООД імені 
Івана Зязюна НАПН України, спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» - «Методологія 
педагогічних досліджень в освіті дорослих», «Технології навчання дорослих», «Тенденції 
освіти дорослих в Україні і зарубіжжі», та навчальної дисципліни циклу професійної 
підготовки, спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» - «Ретроспектива становлення 
освіти дорослих». 
   

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
● Голова правління Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих», 
● Член експертно-консультаційної робочої групи НАПН України з підготовки розділів 

проекту Закону України «Про освіту» (2015 – 2017); 
● Член наукової ради (на громадських засадах) Науково-методичного центру освіти 

дорослих Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (2015 – 2017); 
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● Головний редактор фахового збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, 
перспективи» (по сьогодні); 

● Головний редактор журналу «Територія успіху» (2015-2017); 
● член редакційних колегій журналів і збірників наукових праць («Порівняльна 

професійна педагогіка», «Естетика і етика педагогічної дії», «Імідж сучасного педагога», 
«Андрагогічний вісник» та ін.). 

● Член експертної групи МОН України з оцінювання ефективності діяльності за науковим 
напрямом соціогуманітарних наук («Положення про експертну комісію з проведення 
державної атестації наукових установ» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 
19.04.2019 № 524). 

● Член Координаційної Ради Національного Агентства України з питань Державної 
служби щодо професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 
адміністрацій, депутатів місцевих рад. 

● Почесний член Наукової Ради Докторської програми гуманітарних наук за 
спеціальністю «спадщина і культура миру»  Автономного університету Сакатекаса, 
Мексика;  

● Міжнародний консультант Автономного університету Сакатекаса, Мексика. 
  

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
● Сертифікований учасник освітнього проекту між містами – побратимами Ірпінь 

(Україна) – Борна (ФРН) «Розвиваємо освіту разом – навчаємось один в одного 
і навчаємо один одного» (2017); 

● Сертифікований учасник спільного німецько-українського науково-дослідного проекту 
«На шляху до запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і неперервна освіта» в 
Україні» (2017, м. Аугсбург (Німеччина); 

● Сертифікований учасник проекту у рамках програми «Сприяння громадській активності 
«Долучайся», що реалізується Міжнародною організацією Пакт (Pact) за підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (2017) 

● Сертифікований учасник Регіональної Літньої Академії країн Східного Партнерства 
Інституту з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини 
(DVV International) (2016, м. Рига (Латвія); 

● Сертифікований учасник проекту «Посилення професійних навичок в освіті дорослих 
андрагогів України» Представництва Інституту з міжнародного співробітництва 
Асоціації народних університетів Німеччини (DVV International) за підтримки 
Міністерства закордонних справ Республіки Естонія) (2015); 

● Сертифікований учасник міжнародних конференцій і форумів: Центрально-Азійський 
Міжнародний форум з освіти дорослих «Центри навчання місцевих громад: міжнародні 
тенденції і кращі практики» / Central Asian Adult Education Forum «Community Learning 
Centres (Clc): International Trends And Best Practices» (2017, м. Бішкек (Киргизька 
республіка); VII польсько-український, українсько-польський науковий форум «Освіта 
для майбутнього» (2017, м. Бидгощ (Польща), II Międzynarodowa konferencja naukowa z 
cyklu: Nauka – edukacja – rynek pracy na temat: «Interdyscyplinarne aspekty 
funkcjonowania człowieka współczesnej cywilizacji» (2017, Koszalin i Unieście) та ін.; 

● Член наукової ради наукового журналу «Rozprawy Społeczne» ("Social Dissertations"), 
(Бяла Подляска, Республіка Польща) http://www.pswbp.pl/index.php/pl/rozprawy-
spoleczne   

● Член наукової ради щорічника Labor et Edukatio, (Краків, Республіка Польща) 
http://www.ejournals.eu/Labor-et-Educatio/ 

● Член редакційної колегії наукового видання «Zeszyty Naukowe KSW» (Влоцлавек, 
Республіка Польща) http://ksw.wloclawek.pl/pl/nauka/wydawnictwa/zeszyty-naukowe 

● Член програмової Ради (Programme Council) Міжнародного наукового квартальника 
«EDUKACJA ustawiczna dorosłych», (Республіка Польща). 
www.edukacjaustawicznadoroslych.eu 
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
 
● Сертифікований учасник воркшопу у рамках німецько-українського науково-дослідного 

проекту «На шляху до запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і неперервна 
освіта» в Україні» (обсяг – 40 годин) (2018, м. Аугсбург (Німеччина); 

● Сертифікований учасник проекту «Посилення професійних навичок в освіті дорослих 
андрагогів України» Представництва Інституту з міжнародного співробітництва 
Асоціації народних університетів Німеччини (DVV International) за підтримки 
Міністерства закордонних справ Республіки Естонія) (2015); 

● Сертифікований учасник Регіональної Літньої Академії країн Східного Партнерства 
Інституту з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини 
(DVV International) (2016, Латвія); 

● Сертифікований учасник регіональної Літньої школи країн Східного Партнерства 
«Професійна підготовка фахівців з освіти дорослих» Інституту з міжнародного 
співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини (DVV International), (2015); 

● Виконавець проекту прикладного дослідження «Розробка Концепції регіону, що 
навчається, як підґрунтя ефективної регіональної освітньої політики (на прикладі 
Запорізької області)» (2016); 

● Сертифіковане наукове стажування у м. Радом, Республіка Польща (2010). 
● Знак «Відмінник освіти України» (2003),  
● Медаль К.Д. Ушинський (2011),  
● Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2014),  
● Нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський» (2018).  
● Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки  України» (указ Президента України 

від 22.08. 2016) 
 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 Виконавець проєкту «Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину», що 
рекомендується до реалізації за рахунок грантової підтримки Національного фонду 
досліджень України (відповідно до заявки на одержання грантової підтримки 
№2020.01/0221  та на підставі рішення наукової ради Грантонадавача (протокол № 21 
від 16-17 вересня 2020 року). Проєкт реалізується Інститутом педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 


